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Rapor Hakk›nda
Bu rapor modern psikolojinin ve insan tiplerinin özgün
bir sentezine dayanarak S‹Z‹N ÇOCU⁄UNUZA
ÖZEL haz›rlanm›flt›r.

Raporda çocu¤unuzun karakter özellikleri ve
bunlara ba¤l› olarak yapabilece¤i davran›fllara
yer verilmifltir.

Bu rapor sizin için yol gösterme niteli¤indedir.
Çocu¤unuzun yaflam› alg›lay›fl fleklini, iç dünyas›n›,
tutumlar›n› ve davran›fllar›n› gösteren ana hatlar›
belirler yani bu rapor bir harita niteli¤indedir,
arazinin kendisi de¤ildir.

Çocu¤unuzun iletiflim tarz›na da de¤inilerek onunla
daha iyi iletiflim kurman›z için püf noktalar›
yakalayabilmeniz amaçlanm›flt›r.
Raporda çocu¤unuzun s›n›fta kiflili¤i do¤rultusunda
nas›l davranabilece¤i ve derslerinde daha baflar›l›
olmas› için hangi ortamlara ihtiyaç duydu¤u
incelenmifltir.

Raporun çocu¤unuzu yans›tabilme gücü, testin
uygulanmas›nda gösterdi¤iniz objektiﬂi¤inize ve
çocu¤unuz hakk›ndaki fark›ndal›k düzeyinize
ba¤l›d›r.

Raporda çocu¤unuzun ergenlik döneminde
yaflayabilece¤i sorunlar ve vermifl oldu¤u tepkiler
yaz›lm›flt›r. Önerilerimiz do¤rultusunda
çocu¤unuzun ergenlik dönemini sa¤l›kl› bir flekilde
atlatmas›na yard›mc› olabilirsiniz.

Her insan kendi içinde ayr› bir dünyad›r. Hiçbir
insan di¤erine bire bir benzemez. ‹nsan› anlamaya
çal›fl›rken, farkl›l›klar›n ve çeflitlili¤in arkas›ndaki
ortak motiﬂeri yans›tt›k. Bu sebeple, rapordaki
tespitlerin ço¤u sizin çocu¤unuzu ifade etse de,
belirli noktalarda çocu¤unuza uymayan yönlere
rastlaman›z mümkündür ve do¤ald›r.

Raporda Ebeveyn olarak çocu¤unuzla etkili iletiflim
kurma ve onlar› gelifltirme konusunda da tavsiyelere
yer verilmifltir.
Raporun son k›sm›nda çocu¤unuzu yetifltirmek ve
gelifltirmek konusunda iflinize yarayabilecek
tavsiyelere yer verilmifltir.

Raporda çocu¤unuzun potansiyellerini ve potansiyel
olarak düflebilece¤i bir k›s›m hatalardan ve olumsuz
tutumlardan bahsedilmifltir. Bu hatalar çocu¤unuzun
yarat›l›fl›nda potansiyel olarak var olan yatk›nl›klar
olup, ortaya ç›k›p ç›kmamalar› yetiflme tarz›na ve
alm›fl oldu¤u e¤itime ba¤l› olarak de¤iflir. Buradaki
amaç, size çocu¤unuz hakk›nda fark›ndal›k
kazand›rmak ve muhtemel tehlikeleri önceden
haber vermektir.

Raporunuzun sizin çocu¤unuza özel yorumlanmas›n›
ve testin s›n›rlamalar›n›n d›fl›nda sizin çocu¤unuza
özel dan›flmanl›k yap›lmas›n› istiyorsan›z, Bireysel
Danışmanlık için lütfen bize baflvurun.

Bu raporda çocu¤unuzun potansiyelinde var olan
belki de sizin çocu¤unuzda fark etmedi¤iniz güçlü
yanlar› da yer almaktad›r. Bu güçlü yanlar›n fark›na
varman›z çocu¤unuzun bir ad›m öne geçmesine
yard›mc› olacakt›r.
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Kiflili¤iniz
Siz görev bilincine sahip, sorumluluklarını yerine getiren, tutarlı, pratik ve adil bir kişiliğe sahipsiniz.
Sonuç odaklı çalışabiliyor, kendinize has yöntemler geliştirerek sorunları kolayca çözebiliyorsunuz.
Kontrolün kendinizde olmasından mutlu oluyor, sorumluluk gerektiren işlerde başarılı oluyorsunuz. Tarafsız
davranıp, acil durumlarda çok önemli ve yerinde kararlar alabiliyorsunuz. Her şeyle ilgili mutlaka bir
ﬁkriniz vardır. Verdiğiniz sözleri mutlaka tutmaya çalışıyorsunuz aynı hassasiyeti karşınızdakilerin de
göstermesini bekliyorsunuz. Mantıklı hareket ediyor, bir işe başladığınızda konuyu en ince detaylarına
kadar inceliyorsunuz.

Güçlü Yanlar›nız
- Mantıklı
- Kararlı
- Sistemli
- Tarafsız
- Verimli
- Net/Anlaşılır

- Mükemmeliyetçi
- Becerikli
- Olgun
- Ciddi
- Dürüst
- Pratik

- Düzenli
- Objektif
- Sorumluluk sahibi
- Planlı programlı
- İşine bağlı

Gelifltirilmesi Gereken Yanlar›nız
Her zaman doğru kararlar aldığınızı düşünüyorsunuz.
Yetersiz ve tembel insanlara karşı kırıcı olabiliyor,
karşınızdakinin kapasitesini zorluyorsunuz.
Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsunuz.
Başkalarının duygularını çok önemsemiyorsunuz.
Değişiklikten hoşlanmıyorsunuz, içinde bulunduğunuz
düzeninen iyisi olduğunu düşünüyorsunuz.

Kimi zaman bencil ve kendini beğenmiş
olabiliyorsunuz.
Öfkenizi ve üzüntünüzü gösterirken aşırıya
kaçabiliyorsunuz.
Karşınızdakinin yalan söylediğini hissettiğiniz anda
acımasız olabiliryorsunuz.
Yeniliklere açık değilsiniz.

Sizi Di¤er İnsanlardan Ay›ran Özellikleriniz
Eşinize az rastlanır bir dürüstlük anlayışınız vardır. Tüm herşeyi açık bir dille dürüstçe anlatılmasını bekliyorsunuz.
Size verilen görevleri kusursuz yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Dayanaklı ve güçlüsünüz, zorluklar
karşısında kolay kolay pes etmiyorsunuz.
Size yalan söylenmesinden hoşlanmıyorsunuz.
Olaylara yaşınızdan beklenmeyecek objektiﬂikte
bakabiliyorsunuz.
İçinde bulunduğunuz şartları ve yerine getirmeniz
gerekenleri çok iyi analiz edebiliyorsunuz.
Kolay kolay ağlamıyor, vazgeçmiyorsunuz.

Ezber yeteneğiniz kuvvetlidir.
Kontrol edilmekten hoşlanmıyor, sinirlendiğiniz
zaman gözünüz hiçbir şeyi görmüyor.
Cesur ve girişkensiniz.
Tutumlusunuz. Alışverişlerinizde uzun süre
kullanacağınız kaliteli şeyleri tercih ediyorsunuz.
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Kiflili¤iniz
Davran›fl Özellikleriniz
Kendinizden emin, ne yaptığını bilen bir tavrınız var. Kurallar sizin için bir anlam ifade ettiğinde sorumluluk sahibi, güvenilir ve
söz dinler oluyorsunuz. Özellikle de değişim için mantıklı bir sebep olmadıkça kurallardaki ya da alışılmış hayatınızdaki
değişimlerden hoşlanmıyorsunuz. Sonuç odaklı hareket ediyor, kendinize neyin faydalı neyin zararlı olduğunun ayrımını iyi
yapabiliyorsunuz. Planlı çalışıyor, sorumluklarınızın bilincinde oluyorsunuz.

‹letiflim Tarz›nız

Kendinizi çok net ifade edebiliyorsunuz.
Yeni insanlarla tanıştığınızda önce karşınızdakini tanımaya çalışıyorsunuz.
Arkadaşlarınızı dürüst, açık sözlü ve gerçekçi kimselerden seçiyorsunuz.
Size danışılmasından, düşüncelerinize önem verilmesinden hoşlanıyorsunuz.
Ailenizi ve arkadaşlarınızı sahipleniyorsunuz.
Verdiğiniz sözleri yerine getirmek için fedakarlık yapmaya hazırsınız.
İşlerinizi tamamladığınızda daha eğlenceli oluyor ve iyi vakit geçirebiliyorsunuz.
Ailenizle ve arkadaşlarınızlala olmaktan hoşlanıyorsunuz.
Planlarınızı ve emirlerinizi zorla kabul ettiriyor, herkese kendi belirlediğiniz yolun en iyisi olduğuna inandırıyorsunuz.
Özel konuları güvendiğiniz insanlarla paylaşıyorsunuz.
Beklentilerinizin ve yeteneklerinizin farkındasınız.
Olumsuz durumlarda karşınızdakini rahatça eleştiriyor, ona doğru olan yolu gösteriyorsunuz.
Çok erken yaşlarda sorumluluk duygunuzu geliştirdiğiniz için, ilişkilerinizde de kendininizi sorumlu hissediyorsunuz.

S›n›fta Siz

Sınıf içinde kendinize saygı gösterilmesinden
hoşlanıyorsunuz.
Öğretmenlerinizin ﬁkrilerine önem vermesini istiyorsun.
Sınıfça alınan kararlarda ﬁkir babası olmak hoşunuza
gidiyor.
Hedeﬁne ulaşmak için, yeri geldiğinde arkadaşlarını
ve öğretmenlerini dinlemeyebiliyorsun.
Planlı, programlı hareket ediyorsunuz.
Esnek ders anlatma stili olan öğretmenlerden
hoşlanmıyor, onları yetersiz görüyorsunuz.
Çalışmayı seviyor, grubunuzda bulunan
arkadaşlarınızı da çalıştıyorsunuz.
Kuralları uygulamayan ve önemli olan ayrıntılara

dikkat etmeyen insanlara karşı acımasız, ısrarcı
ve sabırsız oluyorsunuz.
Sizi destekleyen, kurallara uyan ve yapılması
gereken işlerde sorumluluğu alma adına istekli
olan arkadaşlarınıza saygı gösteriyorsunuz.
Derslerde mutlaka öğrenilmesi gereken konuları
ayırt ediyor, bunları zaman kaybetmeden yerine
getirmeye çalışıyorsunuz.
Çok büyük bir sorunla karşılaşmadığınız sürece
ders çalışma düzeninizi bozmuyorsunuz.
Mantıklı çıkarımlarda bulunuyor, derslerin
önemini kavrıyorsunuz.

Sizle ‹lgili Özel Durumlar
Kişilik özelliğinize göre kendinizle ilgili bilmeniz
gereken özel durumlar şöyledir;
Bir işi acele bitirmek için sabırsız davrandığınızda
başarısız olabilirsiniz.
Başarısız olduğunuz durumlarda saldırgan tavırlar
sergileyebilirsiniz.
Kendi kararlarınızı önemser, değişimleri ve
yenilikleri göz ardı edebilirsiniz.

İstediğiniz şeyler yapılmadığında kendinizi önemsiz
hissedebilir, saldırgan davranabilirsiniz.
Çevrenizdekileri emriniz altna alıyor, nazik davranmakta
zorlanabiliyorsunuz.
Yetişkin gibi davranıyor, yetişkin gibi muamele görmek
istiyorsunuz.
Zaman zaman diğer insanlarla çok ciddi çatışmalar
yaşayabiliyorsunuz ama her zaman kontrollü hareket
ediyorsunuz.
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Kiflili¤iniz
Yapabilece¤iniz Aktivitiler
Size göre yapılacak aktiviteler bir amaca uygun olmalıdır. Amaçsızca yapılan yürüyüşlerden, sohbetlerden ya
da oynanan oyunlardan hoşlanmıyorsunuz. En iyi ihtimalle bir oyun sizin kendinizi geliştirmesine somut
katkıda bulunmalıdır. Bu sebeple oyunlarınızda ya da yapacağınız faaliyetlerde sürekli bir amaç belirtmeli, amaca uygun hareket etmelisiniz. Yöneticilik yönünüzü kullanacağınız oyunlardan hoşlanıyorsunuz.
Beraber kelime oyunları oynayabilir, okulda işinize yarayacak gözlemler yapacağınız kütüphane veya
bilimsel merkezleri gezebilirsiniz.

Ö¤renme Metotlar›nız
Bir şeyleri öğrenmeniz için onun gerekliliğine inanmanız gerekmektedir. Sizin için önemli olan her
konuyu kolayca öğrenebilir, konunun detaylarını fark edebilirsiniz. Hedeﬂerin açıkça belirlenmiş olduğu
durumlarda en iyi şekilde öğreniyorsunuz. Program yapmayı ve yapılacaklar listesi gibi şeyleri seviyorsunuz çünkü bu şekilde planlı hareket edebiliyorsunuz.
Gereken zamanı, dersin içeriğini, ihtiyaçları ve ödevin teslim tarihini bilmek sizin için
önemlidir. Sadece kısa bir ödev yapmanın gerekli olduğunu bilmek sizin için yeterli
değildir. Uygun başlık, kaç sayfa olması gerektiği ve teslim tarihi gibi ayrıntıları
bilmek istiyorsunuz. Çalışacak bol bol zamanınız olmasını istiyorsunuz, program da
değişiklik yapılmasından hoşlanmıyorsunuz. Ayrıca;
Mantıksal Öğrenme: İşlediğiniz konuların hepsinde mantıklı ve işinize yarar
yanlar bulmayı istiyorsunuz. O konuyu öğrendiğinizde, size ne katacağını,
ilerde nerelerde kullanacağınızı bilmek sizi motive ediyor ve öğrenmenizi
hızlandırıyor. Öğrendiklerinizi ileride iş yaşamınızda kullanacağınıza inanıyorsunuz.
Kesin hedeﬂer: Dersin içeriği ve amacı hakkında kesinlikle önceden bilgi sahibi
olmak istiyorsunuz. Öğretmenin neyi, neden anlattığını, hangi konuyu hangi
konudan önce anlattığını bilmek istiyorsunuz. Bu sizin konuyu sınıﬂandırıp öğrenmenize yarıyor.
Amaca yönelik öğrenme: Her dersin, ileride işinize yaracak bir amacı olduğunu düşünüyorsunuz.
Bu amaç öğretmeniniz ya da çevrenizdekiler tarafından net ifade edildiğinde çabuk öğreniyorsunuz.
Pratik ve sesli öğrenme: Ezber yeteneğiniz çok kuvvetlidir. Önce pratiğini yapıp, daha sonra dinlediğiniz konuları asla unutmuyorsunuz, o konularla ilgili soyut kavramları çok çabuk öğreniyorsunuz.
“Burada ve şimdi” öğrenme: Sınıf ortamında öğrenmekten hoşlanıyorsunuz. Evde, aynı konuyu çaba
harcayarak öğrenmek size zaman kaybı gibi gelebilir. Yapmanız gereken daha büyük işler,
çalışmanız gereken daha önemli konular varmış hissine kapılıyorsunuz.

Zihinsel Alg›lama Yetene¤iniz
Olayları şöyle algılıyorsunuz;
Sonuç, hareket ve yapma yeteneği gerektirir.
İş ve eğlence planlı ve organize olmalıdır.
Kararlılık ve istikrar başarı için önemlidir.
Düzen, başarı getirir.

İşe yarayan şeyleri korumak gerekir.
Hayatı, amacına göre yaşamak gerekir.
Elde edilebilir şeyler peşinde koşmak gerekir.
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Özel Tavsiyeler
Size Uygun Ders Çal›flma Ortamlar›
Düzenli ve sakin ortamlarda çalışmaktan zevk alıyorsunuz. Sürekli mekan değiştirmek yerine, sabit bir yerinizin
olmasını istiyorsunuz. Kitaplarınızın ve eşyalarınızın yerinin değiştirilmesinden hoşlanmıyorsunuz. Bu yüzden
kendi çalışma alanınızı kendiniz belirlemelisiniz.

Ergenlik Döneminde Siz
Yaşınız büyüdükçe sosyal becerilerinizi daha iyi gösteriyor ve daha geniş bir arkadaş çevresine
sahip oluyorsunuz.
Oldukça tutumlusunuz. Alışveriş yaptığınızda uzun süre kullanacağınız kaliteli ürünleri tercih ediyorsunuz.
Bir işi yaparken atacağınız adımların net ve belirgin olmasını istiyorsunuz. Talimatlar sizin için
oldukça önemlidir.
Cesur, girişken ve dürüst bir yapınız var.
Gergin ve isyankar olduğunuz zamanlar vardır. Öfkelendiğinizde gözünüz kimseyi görmüyor.

Tavsiyeler

Kendi görüşlerinizin yanında başka insanların görüşlerine de değer vermeniz gerektiğini farkedin.
Her şeyin kendi kontrolünüz altında olmasını istiyorsunuz, bunun her zaman mümkün olmadığını ailede
ve arkadaşlarınızla kararları beraberce almanızın daha doğru olduğunun farkına varın.
Çok çabuk sinirlenebiliyorsunuz, birebir çatışmadan kaçının.
Yapmayı planladığı şeylere engel olmak yerine, destek olmaya çalışın.
İstediğinizi yaptırmak konusunda oldukça yeteneklisiniz, bu bazen başkalarını yönetmenize neden
olabilir bu davranış her zaman doğru olmayabilir. Bu durumlarda çok ısrarcı olmak yerine varolan
durumu kabullenme daha iyi bir seçenek olabilir.
Uzun süre hareketsiz duramıyorsunuz, bu sebeple koşup oynamaya, gönlünüzce enerjinizi harcamaya
imkan verecek fırsatlar oluşturun.
Yeniliklere uyum sağlama sürecinde ailenizden ve çevrenizden destek almaya çalışın.
Okul ve sınıf değişikliklerinde uyum sağlamanız zor olabilir bu tür değişiklik durumlarında ailenizden ve
çevrenizden destek almaktan çekinmeyin.
Hatalarınızın üstesinden gelebileceğinize olan inancınızı kaybetmeyin.
Çoğu zaman yorulduğunuzu fark etmeyebiliyorsunuz, yorulduğunuzu hissettiğinizde dinlemeyi unutmayın.
Zaman zaman etrafınızdakileri emriniz altına alabiliyorsunuz, onların sizin arkadaşınız olduğunu
aklınızdan çıkarmayın ve arkadaş gibi davranın.
Okulda yaşad›ğ› sorunlara karﬂ› duyarl› olup, incitmeden
uyarmaya çal›ş›n.
Konuşmas›na, karar almas›na ve kendi bildiği doğrular› yapmas›na izin verin.
Kendisine güvendiğinizi hissettirin.
Aile içinde çocuğunuza da söz hakk› verin.
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